
1 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2018. január 17-én  megtartott  üléséről. 
 
Ülés helye: Szociális Szolgáltató Központ 
      Kiskunhalas, Nyúl u.5. 
 
Jelen vannak:  mellékelt jelenléti ív alapján 
 
Fülöp Róbert elnök: 
Köszönti a megjelenteket majd megállapítja, hogy jelen van 7 fő,  a Halasi Többcélú 
Kistérségi Társulás határozatképes.  
Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Darányi Lilit.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Brassó Imre Albertet Harkakötöny polgármesterét. 
 
A jelenlévő polgármesterek a javaslattal 7 igen /egyhangú/ szavazattal egyetértenek és 
elfogadják Brassó Imre Albertet személyét a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

 
Javaslatot tesz a napirendre, melyet a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás tagjai 7 igen 
/egyhangú/ szavazattal az alábbiak szerint elfogadnak.  
 
 
N A P I R E N D :  
 

1. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi munkaterve 
2. A HTKT Szociális Szolgáltató Központ szervezeti egységei szakmai programjainak 

módosítása  
3. Egyebek 

 
 

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
Napirend tárgya: A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi munkaterve 
 
Fülöp Róbert: 
Elmondja, hogy ez szokásos minden évben kötelezően el kell fogadni. Látja, hogy vannak 
lyukak, áprilisra nincs téma felvetve, de majd próbálják, úgy összehozni, hogy több témát 
hozzanak össze egy ülésre.  
 
Darányi Lili 
A pénzügy már jelezte, hogy februárban 26. lenne jó a tervezett 12. helyett. 
 
Csendes Ildikó 
A költségvetés miatt szükséges, meg kell, hogy előzze a halasi testületi ülés a kistérségit. 
 
Brassó Imre Albert: 
Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 7 igen /egyhangú/ szavazattal a határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Társulási Tanácsnak. 
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Fülöp Róbert: 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra teszi fel a kérdést.  
 
Szavazás:  
A jelenlévő polgármesterek a javaslatot elfogadják, és 7 igen /egyhangú/ szavazattal 
meghozzák az alábbi határozatokat: 
 
1/2018.HTKT hat. 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi munkaterve 

 
H a t á r o z a t 

 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a mellékletben foglaltak szerint 
elfogadja a 2018. évi munkatervet. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fülöp Róbert elnök 
Értesül: Tagönkormányzatok 

       Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
 
Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának   1/2018 HTKT hat. (01.17.) sz. határozataként be kell vezetni.  
 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 

Napirend tárgya: A HTKT Szociális Szolgáltató Központ szervezeti egységei szakmai 
programjainak módosítása  
 
Fülöp Róbert: 
Elmondja, hogy az előterjesztést Juhász György intézményvezető készítette, ő nem tudott a mai 
ülésen megjelenni, helyette Borbás Zoltánnét kéri meg, hogy ismertesse az anyagot. 
 
Borbás Zoltánné 
Minden évben felül kell vizsgálni a szakmai programokat. Az idei évben az alapellátásban a 
nappali ellátást és a házi gondozást érintette mélyebben, az került átdolgozásra. Szolgáltatási 
elemekre kellett szétbontani, beépíteni. Nemrégiben voltak tanfolyamon felhívták a 
figyelmüket néhány fontos dologra, többet között, hogy fontos a nappali ellátásnál is, hogy 
csak azokat a szolgáltatásokat biztosíthatják az ellátottak részére, amiket a szakmai 
programokban felsoroltak és azokat részletesen ki kell fejteniük. Ezek alapján dolgozták a 
szakmai programokat.  
 
Brassó Imre Albert: 
Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 7 igen /egyhangú/ szavazattal a határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Társulási Tanácsnak. 
 
Fülöp Róbert: 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra teszi fel a kérdést.  
 
Szavazás:  
A jelenlévő polgármesterek a javaslatot elfogadják, és 7 igen /egyhangú/ szavazattal 
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meghozzák az alábbi határozatokat: 
 
2/2018.HTKT hat. 
A HTKT Szociális Szolgáltató Központ szervezeti egységei szakmai programjainak módosítása 

 
H a t á r o z a t 

 
A Halasi Többcélú Kistársági Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja a Halasi Többcélú 
Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ szervezeti egységei szakmai programjait a 
mellékelt formában és tartalommal 2018. január 18. napjával történő hatálybalépéssel. 
 
Határidő: 2018. január 18. 
Felelős: Fülöp Róbert elnök 
Értesül: 
Juhász György igazgató, HTKT SZSZK 
Csendes Ildikó osztályvezető, Pénzügyi és Gazdálkodási osztály 

 
 
Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának  2/2018 HTKT hat. (01.17.) sz. határozataként be kell vezetni. 
 
 

3. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
Napirend tárgya: Egyebek 
 
Fülöp Róbert: 
Szeretne egy témáról beszélni, ami nem biztos, hogy minden települést fog érinteni. A 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: SZGYF) szeretné országos meg 
európai uniós pályázatokból kiindulva a központokat, amik a pszichiátriai ellátást biztosítják, 
szeretnék ezeket kitagolni és a településekre jelenlegi állás szerint maximum 12 fős egységekre 
kipakolgatni. Ha önkormányzat felajánlj rá ingatlant, akkor oda, ha nem, akkor vásárolnak 
vagy építenek újat. Kiskunhalas és Tompa a két település, amit biztosan érint, és ha itt nem 
férnek be, akkor a környékbeli településeket is érintheti.  
 
Véh László: 
Annyit fűzne hozzá, hogy ez a belterületet érinti, külterületre nem lehet őket kitenni.  
 
Fülöp Róbert: 
További megbeszélni való nem lévén, megköszöni a részvételt és az ülést befejezettnek 
nyilvánítja. 

 
K.m.f. 

 
         Fülöp Róbert 
                elnök 
 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítő: Brassó Imre Albert 


